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De familie Chalmet voor hun huis op Pottershoek nr 8 in Wachtebeke in de jaren twintig. 

Uiterst rechts Florent Chalmet de jongste zoon, tweede van rechts Jozef , 2de van links Maria de 
echtgenote van Hyppoliet De Coene.  Zittend vader en moeder Chalmet afkomstig uit Sint Kruis Winkel. 

Dit waren de pioniers van onze socialistische beweging in Wachtebeke. 
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Uit de prehistorie van het socialisme in Wachtebeke. 
 

De visie van Chalmet op het  kristelijke socialisme en  de aandacht voor de landbouwers. 
 
"Kon men in de steden de wisselvalligheden der 
partijtwisten en de concurrentie  in volksbevrijding 
bewonderen en benuttigen, op den buiten wist men 
nooit van iets, daar de notabelen   en burgers aldaar, 
het grootste belang hadden in de bestendige rust der 
gemoederen en der politieke hartstochten."(1) Deze 
observatie van Jules De Clerk, een Gents 
metaalarbeider die om den brode naar Zelzate 
verhuisde op het eind van de 19de eeuw, geeft een 
gedeeltelijke verklaring voor het ontbreken van 
socialistische bewegingen in plattelandsgemeenten 
vóór de Eerste Wereldoorlog. Verder is de opkomst  
van het socialisme nauw verbonden met de 
industrialisering van steden en gewesten, met grote 
concentraties  van fabrieken en arbeidskrachten. Het 
was  daar dat zich netwerken van socialistische 
organisaties  ontwikkelden. 
 
Maar niet alle arbeiders  werkten of woonden  waar de 
socialistische  beweging wortel schoot. Anderen 
gingen  aan de slag als grensarbeider  of pendelden als 
seizoenarbeider  tussen de fabriek en hun 
boerderijtjes. De Gentse socialisten  waren zich al vrij 
snel bewust van die doelgroep en deden verwoede 
inspanningen hen te bereiken  en te organiseren. 
Dagbladverkopers uit Gent kwamen op het platteland  
de krant Vooruit venten. Er werden meetings 
georganiseerd met sprekers  uit Gent. Dat leidde soms 
tot incidenten met de locale wereldlijke  en geestelijke 
overheden. Als er op  de buitengemeenten al 
socialisten waren, vormden die een marginaal  en 
onstabiel groepje dat het niet onder de markt had. 
Vóór 1914 is het verhaal van de weinige  
socialistische  organisaties in Zelzate en omgeving  er 
één van een onzeker en kort bestaan, niettegenstaande 
de morele en praktische steun vanuit Gent.  
 
Op een congres  in 1899 stelden de Gentse socialisten  
dat de inspanningen  naar de plattelandsgemeenten  
toe onvoldoende waren. In 1904 werd een speciaal 
congres georganiseerd  voor de "buitenlieden". Op dit 
congres waren 4 mensen uit Wachtebeke aanwezig. 
Ook op een provinciaal congres in 1913 was er een 
Wachtebeekse  deelnemer. Meer sporen van 
socialistische activiteit van voor 1914 zijn er 
voorlopig niet opgedoken. 
Na  de Eerste Wereldoorlog  maakte de socialistische 
beweging een geweldige sprong voorwaarts. Tijdens 
die oorlog waren al enkele socialisten  minister 
geworden en bleek het duivelse socialisme  dus al 
meer aanvaardbaar. De invoering van het algemeen 
enkelvoudig stemrecht  voor mannen deed de partij 
groeien. Ook vakbonden en mutualiteiten kregen veel 
meer leden.   
 

Zelzate ontwikkelde zich al snel tot het regionale 
centrum van socialistische activiteit. Zo ging al in 
1919 een vakbondsvergadering door in Wachtebeke. 
Eerst liet de burgemeester die niet toe, later weer wel. 
De vergadering was geen succes. Maar dit kon de 
socialisten niet ontmoedigen. Vooral Jozef Chalmet 
gaf in de streek een massa voordrachten, dikwijls in 
open lucht, aan de kerkdeuren. In die speeches speelde 
hij sterk in op de locale situatie.   
 
Zo had hij het over de relatie tussen godsdienst en 
socialisme, een belangrijk maar delicaat thema in een 
bijna uitsluitend katholieke omgeving. Voor Chalmet 
waren de christelijke leer en de socialistische 
stellingen  perfect verzoenbaar. Een ander onderwerp 
dat veelvuldig ter sprake kwam  was dat van de 
landbouwers.  
 
Voor Chalmet mocht de socialistische  propaganda op 
het platteland zich niet enkel richten op de arbeiders 
die daar woonden. Minstens even belangrijk  waren de 
inspanningen  naar de landbouwers en vooral de 
pachters en kleine grondeigenaars. Het politieke 
inzicht en de werkkracht van Chalmet en zijn 
medestanders zouden snel renderen, ook in 
Wachtebeke. 
 
Piet Creve 
 
(1) Jules De  Clerk, Immer Dienstig- Kleine 
Verzameling van nuttige wenken en ware feiten, SM 
Volksdrukkerij Gent 1915, p.12 
 
 

Jos Chalmet  spreekt  de Wachtebekenaren toe 
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Jozef Chalmet : een merkwaardig man, in 1925 in het parlement! 
 
Op 11 maart 1897 om 7 u 's morgens is Jozef Chalmet als tiende kind  geboren  in het Dorp nr. 9 in Sint Kruis Winkel. 
Hij doorliep de gemeentelijke lagere jongensschool Hij werd koorknaap bij pastoor Van Haute tot aan zijn 12de jaar. 
Zijn leiderscapaciteiten  werden al vroeg duidelijk. Hij werd metser net zoals zijn broers. Hij liep avondschool en 
ontpopte zich als architect in spe. Hij maakte een schitterend ontwerp voor een nieuw gemeentehuis van Sint Kruis 
Winkel. In 1919 was Jef met zijn broers Petrus en Florent werkzaam in Kuhlmann. Daar hoorde hij spreken over 
socialisme en vereniging.  Bij Jef groeide de overtuiging dat vereniging  van het werkvolk het enige effectieve verweer 
was tegenover de uitbuiting.  Hij begon met het oprichten van een vakbond in de streek van Zelzate.  Hij probeerde om 
de levensomstandigheden van de werknemers op Kuhlmann te verbeteren.  Na herhaaldelijk aandringen bij de directie, 
gebeurde het volgende : Op een bepaalde  dag krijgt Jef bevel een schouw te gaan metsen op de villa van de directeur. 
Hij metste ze scheef. De directeur riep naar Jef: "Metser neem eens uw schietlood en controleer die schouw eens". Jef 
antwoordde:" Is niet nodig, mijnheer, 'k weet het. Ze staat scheef, had gij mij rechter betaalt dan had die schouw 
rechter gestaan. Als gij mij maar 42 centiem betaalt voor een werk dat minstens  1 frank zou moeten zijn, kan ik mijn 
werk maar voor de helft goed doen." 
Resultaat: Jef werd ontslagen bij Kuhlmann, einde februari 1919. Een paar weken later ook zijn broers. Kort daarop 
begon zijn syndicale carrière en later politieke loopbaan. 
Op 4 juli 1919 verhuisde de familie naar  Wachtebeke, naar Pottershoek nr 8. De woning werd in 1979 gesloopt de 
grond is nu eigendom van Raphael De Wispelaere. Maar ook in Wachtebeke botste de nieuwe parochiaan met de  
gevestigde machten, meer bepaald met   pastoor Cammermans. De jonge idealist stond  weerloos tegenover de macht 
van de kerk en  katholieke  bestuurders. Zijn droom van  een katholiek socialisme werd zwaar op de proef gesteld door 
de pesterijen  en broodroof. In het leger zat de antimilitarist meer in het cachot dan wat anders. Zijn beschermheer 
minister Anseele  haalde hem eens uit het cachot. Op 5 april 1925 wordt hij verkozen tot volksvertegenwoordiger. Bij 
de verkiezingen van 1925 stijgt  het aantal socialistische kamerzetels  naar 78.    De Wachtebekenaar Josef Chalmet  
stond 4de op de kamerlijst, een strijdplaats, en hij wordt verkozen tot parlementslid.          
(Uit de familekroniek van Luc Chalmet) 
 
Op 1 oktober 1926 laat hij zich uit het bevolkingsregister van Wachtebeke uitschrijven zodat hij geen kandidaat kan 
zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen  in Wachtebeke. 

 
U ziet van  
 links naar rechts  op de foto  
vier gebroeders Chalmet : 
Jules,Pieter,Jozef, Florent  
 
 
De regeringsvorming duurt meer dan 
twee maanden. De burgerij  ziet geen 
brood in een regering     met de 
socialisten, maar kan  hen er niet buiten 
houden. Ten koste van grote 
toegevingen vanwege de BWP wordt 
een coalitie gevormd met de linker zijde 
van de katholieke partij, de kristen - 
democraten. De vorige regering had een  
staatsschuld achtergelaten van niet 
minder dan 40 miljard. De regering wil 
nieuwe belastingen heffen op de grotere 
inkomens. De lage inkomens werden 

vrijgesteld van die belasting. 1.500.000 belastingplichtigen worden op die manier vrijgesteld op een totaal van 
1.686.000.  De belastingen op erfenissen en  beursoperaties worden eveneens verhoogd. De bezittende klasse laat 
dit niet zomaar gebeuren. Er wordt een buitenparlementaire  oppositiebeweging georganiseerd en een geweldige 
perscampagne tegen de regering gevoerd. Er wordt een liga van belanghebbenden opgericht waar vooral 
patronale organisaties bij aansluiten.  Om de frank te stabiliseren  moeten buitenlandse leningen  aangegaan 
worden. De regering voert onderhandelingen met Engelse en Amerikaanse banken; onder dubieuze 
omstandigheden springen de onderhandelingen af. Deze mislukking komt met grote  koppen in de kranten. 
Kapitaalbezitters kopen voor grote bedragen buitenlandse deviezen, de frank tuimelt omlaag. De Belgische 
banken weigeren in te gaan op het verzoek van de regering om geld te lenen. De regering neemt ontslag. In het 
Frankrijk van 1981 zagen we een herhaling van deze tactiek. Toen werd de eerste regering van president 
Mitterand op de knieën gedwongen  door  het grootkapitaal. 
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Hoe  het begon  in Wachtebeke 
Het is zeer moeilijk zijn een precieze datum te plakken op het ontstaan van de afdeling van de BWP(Belgische 
Werkliedenpartij) van Wachtebeke. De stichters zelf zijn niet meer onder ons en de afstammelingen, toen nog 
bitter jong en er weinig bij betrokken, herinneren zich slechts vage, moeilijk te dateren gebeurtenissen. 
Een zaak staat als een paal boven water: Jozef Chalmet, volksvertegenwoordiger en later burgemeester van 
Zelzate, was één van de stuwende krachten. Vanaf 4 juli 1919  woonde Jozef Chalmet in Wachtebeke op 
Pottershoek nr 8 met zijn ouders, broers Pieter, Jules, Florent en zus Maria.  
Bij de gemeenteraadsverkiezingen  van 1921 vinden we geen spoor van socialistische kandidaten: de nieuwe 
gemeenteraad was toen samengesteld uit burgemeester Pouillier, schepenen Scheire en Van Pottelberghe, 
raadsleden De Letter, Creve, Neyt, Picha, Bauwens, Willems, Van Himme en Martens. We kozen daarom 1925, 
het jaar vóór de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1926, waarna voor het eerst sprake was van de 
socialisten in de annalen van het gemeentebestuur. 

 
Zittend ziet u van links 
naar rechts : Florent 
Chalmet , het eerste 
socialistische  gemeente-
raadslid in Wachtebeke, 

burgemeester-volksverte-
genwoordiger  Jos Chal -
met, Maria Chalmet echt-
genote van Hypoliet De 
Coene, gemeenteraadslid 
van  1933 tot 1946, Dolf 
Chalmet . Staande 5de van 
links de echtgenoot van 
Florent Chalmet, 3de van 
rechts Camiel De Coene. 
 
 
 
 

Wachtebeke wordt wakker geschud 
Het is in deze periode dat bij de tweede naoorlogse gemeenteraadsverkiezingen van 1926 de socialisten in 
Wachtebeke hun intrede doen in de gemeenteraad. 
In het begin van de jaren ‘20  trokken vanuit de gemeenten  waar het socialisme reeds voet  aan wal gekregen 

had socialistische kopstukken er op uit om 
in  andere gemeenten de bevolking te  gaan 
toespreken.  In onze regio waren ze vooral 
uit Gent en Zelzate.  Anseele, Balthazar  en 
Chalmet  waren de voornaamste sprekers in 
onze gemeente. De kerk had op het 
platteland de  opkomst van het socialisme 
weten af te remmen onder de traditioneel 
katholieke bevolking.  Het is dan ook geen 
wonder dat  het kerkportaal van de St. 
Catharinakerk het uitgelezen gestoelte 
vormde voor de preken van  onder andere 
de katholiek Jozef Chalmet, die in 1925 de 
eerste Wachtebeekse volksvertegen-
woordiger was geworden.    
  

Volksvertegenwoordiger Gust Balthazar  spreekt de bevolking toe aan de kerk van Wachtebeke 
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Maar meneer pastoor toch            
Het spreekt vanzelf dat de kerkdienaars met deze preken aan hun  kerkdeur niet tevreden waren.  De pastoor van 
Wachtebeke was dan  ook geregeld onder de toehoorders  te vinden om venijnige aanvallen  te lanceren tegen de 
sprekers.   Menige keer werd hij hierin gevolgd door zijn trouwe schapen en  één keer werd Chalmet zelfs met  
projectielen van allerlei aard  bekogeld. De preekuitstappen naar buiten  waren niet zonder gevaar.  Zo werd ook 
Eduard Anseele geëscorteerd door plaatselijke aanhangers toen hij zich na een bijeenkomst ten huize van de 
familie Thys naar het station  begaf.                               
 
 

 

Florent Chalmet  
Eerste socialistisch    gemeenteraadslid in 
Wachtebeke                                    
1927-1929 
Onder impuls van Jozef Chalmet werd  uiteindelijk een 
socialistische partij opgericht en een lijst  gevormd voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 1926.   De resultaten van de 
preken  bleven niet uit: BWP Wachtebeke  haalde één zetel op 
elf bij hun eerste deelname aan verkiezingen.  De jongste broer 
van Josef  Chalmet, Florent werd het eerste socialistisch 
gemeenteraadslid in Wachtebeke. Waarom Jozef zelf geen 
lijsttrekker werd in Wachtebeke leest u op de volgende 
bladzijde. Maar hoe dan ook, in Wachtebeke was nu sprake van 
een linkse oppositie in de raad onder voorzitterschap van 

burgemeester Van Pottelberghe. 
 
De installatiezitting  voor 11 de gemeenteraadsleden  ging door op 19 januari 1927 te 15u  voor een nieuwe 
legislatuur, die liep tot eind 1932. Bij deze elf verkozenen was dus   Florent Chalmet, geboren in Sint Kruis 
Winkel op 22 februari 1901, van beroep metser.  Zoon van Isidorus Chalmet en  Van Doorsselaere Leonie.  In 
Wachtebeke woonden van dit kroostrijke  gezin nog 5 kinderen bij hun ouders:  4  zoons: Jules, Pieter, Josef en 
Florent en 1 dochter Maria, de familie  woonde op Pottershoek nr 8.  
 
In het bevolkingsregister vinden  we dat Jules 6 maal veroordeeld werd  tot 10 fr boete wegens beledigingen  aan 
de veldwachter. Rebellie zat dus in de familie. In die tijd mocht de arbeidersbevolking niet veel zeggen,  men 
werd al snel bestraft, 'zero tolerance' bestond toen reeds voor de arbeiders, die de voornaamste  slachtoffers 
waren.   
Burgemeester Van Pottelberghe (Katholieke partij) vroeg bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad, dat 
ieder raadslid hoffelijk  zou zijn, in een geest van verdraagzaamheid en samenwerking tot het bereiken van een 
gemeenschappelijk doel. 
 
 
 
Florent Chalmet was onmiddellijk actief met talrijke voorstellen  in de gemeenteraad 
Reeds op  de eerste gemeenteraad na de officiële  installatievergadering  op 17 februari 1927 lanceert Florent 
Chalmet  niet minder dan vier  voorstellen die het officiële verslag halen. 
Hij wil het tariefreglement voor de openbare danspartijen wijzigen. Uit het verslag  valt niet op te maken in 
welke zin hij het wou aanpassen, maar in een tijd dat er nog tientallen cafés of estaminnees waren, was dit een 
belangrijk discussiethema.   Door burgemeester Van Pottelberghe werd dit voorstel niet afgewezen maar hij 
beloofde tegen volgende zitting een  voorstel dat rekening hield met de wensen van het nieuwe raadslid . 
 
Toekennen van gemeentelijke toelage aan werklozen  
Een tweede belangrijker voorstel van Florent Chalmet ging over het toekennen van een gemeentelijke toelage 
aan de werklozen  en om werklozen door de gemeente aan het werk te helpen b.v.  bij de aanleg van een nieuw 
kerkhof.  
Deze twee voorstellen kenden uiteraard geen genade bij de katholieke meerderheid. Met 7 tegen 4 stemmen 
(socialisten en liberalen ) werd het weggestemd. 
Zijn vierde voorstel betrof het toekennen van een bijzondere toelage aan de mutualiteiten voor geneeskundige 
diensten  op de gemeente. Dit werd nipt weggestemd met 6 tegen 5 stemmen omdat er reeds een toelage werd 
toegekend, volgens de toenmalige burgemeester. 
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Volksvertegenwoordiger Jozef Chalmet verlaat Wachtebeke op 1 oktober 1926 en verhuisde naar  de Groenstraat 
198 in Zelzate. Daarom kon hij ook geen kandidaat meer zijn op de BWP -lijst in Wachtebeke. Hij had 8 jaar in 
Wachtebeke gewoond, vanaf 4 juli 1919 om precies te zijn. Hij zou op 14 september  1962 plotseling overlijden 
in Zelzate na een lange carrière  als burgemeester en parlementslid. 
 
 
We laten over Jozef Chalmet zijn dochters  Annie en Dora aan het woord: 
 
Annie en Dora Chalmet  
Annie bezit nog de zakagenda van vader  Jozef uit 1933, waar haar geboorte wordt aangekondigd op 23 maart. 

Op 10 januari vinden we in deze agenda de met potlood geschreven 
vermelding : 6 u propagandaclub  Wachtebeke bij Roelants. Dit 
toont eens te meer de actieve betrokkenheid  van Jozef Chalmet met 
de afdeling Wachtebeke aan. 
Vader hield zielsveel van zijn dochters, voor onze plechtige 
communie maakte hij een gedichtje. Hij schreef regelmatig 
gedichten, ook bij het overlijden van zijn moeder schreef hij een lang 
gedicht. Waaruit we hier een kort fragment publiceren:  
"Daar staan wij nu te staren op uw bleek gezicht  
O moeder… 
't Is uit! 
Voorbij de glans van 't licht 
Uit uw zoo schitterend mooie oogen. 
Voorbij voor goed, uw teedren blik 
Vol liefd' en vol van zorgen. 
't Is alles, met uw laatste snik, 
Voor immer weggeborgen.……………………………………… 
Kom moeder, kom nu, eenmaal nog eens nader  
En neem deze kus nog van mij mee voor vader…" 
 

Foto: links Florent,  rechts Jozef Chalmet 
 
Verder schreef hij toneelstukken,hij had interesse voor architectuur. Hij was zeer veelzijdig. 
De familie Chalmet hangt sterk aan elkaar. We hebben regelmatig bijeenkomsten, de stamboom is opgezocht tot 
begin 1700.  Er is zelfs een boek verschenen over de familie. Het grootste aantal Chalmets zal je wel in 
Wachtebeke of Zelzate vinden, maar ze zijn overal verspreid. 
 
 
 

De jonge Jozef Chalmet  
We publiceren enkel stukken uit het dagboek van Jozef Chalmet.  
Zijn dagboek over kerstdag 1941. 
"'k Heb zo even mijn beide kinderen naar de kerk gebracht om er de 
kerstmis bij te wonen. Kerstdag 1941. Ze zingen van vrede en de 
hele wereld staat te vuur en te zwaard. Heerlijke blanke 
sneeuwtapijten  doordrenkt van mensenbloed en moederskinderen, 
staren er met hun dode ogen 't hemelrijk in. Miljarden en miljarden 
worden aan dat onterend moordenaarspel  verspild terwijl er 
miljoenen honger lijden.  Ouderen van dagen smachten naar het uur 
van hun dood om van hun miserie verlost te zijn, kinderen sterven 
van ellende en ontbering, onschuldigen zuchten  in de kerkers en 
kreperen in de concentratiekampen. En men zingt maar door: vrede 
op aarde aan de mensen van goede wil... Vrede, iedereen spreekt 
erover, iedereen smacht er naar en iedere dag breidt de oorlog zich 
verder uit.  
Ik vraag mij af, in welke heksenketel leven wij? " 


